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Τροπολογία 22
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα φάρμακα που περιέχουν εφεδρίνη ή 
ψευδοεφεδρίνη θα πρέπει συνεπώς να 
ελέγχονται χωρίς να παρεμποδίζεται το 
νόμιμο εμπόριό τους.

(6) Τα φάρμακα θα πρέπει συνεπώς να 
ελέγχονται επίσης συστηματικά και με 
την ίδια συνέπεια που ισχύει για άλλες
διαβαθμισμένες ουσίες, χωρίς να 
παρεμποδίζεται το νόμιμο εμπόριό τους. 
Από τώρα και στο εξής θα πρέπει 
συνεπώς να θεωρούνται ουσίες που 
ενδέχεται να διαβαθμισθούν.

Or. es

(Παραπέμπει στο Άρθρο 2(a))

Αιτιολόγηση

Καθιστά σαφές το κείμενο.

Τροπολογία 23
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προς τον σκοπό αυτό, πριν από κάθε 
εξαγωγή φαρμάκων που περιέχουν 
εφεδρίνη ή ψευδοεφεδρίνη θα πρέπει να 
προηγείται γνωστοποίηση πριν από την 
εξαγωγή, η οποία θα αποστέλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προς τις αρμόδιες αρχές της χώρας 
προορισμού.

(7) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία 
διαβαθμισμένων ουσιών προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των φαρμάκων, της 
εξαγωγής των οποίων θα πρέπει να 
προηγείται γνωστοποίηση πριν από την 
εξαγωγή, η οποία θα αποστέλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προς τις αρμόδιες αρχές της χώρας 
προορισμού, με τις πληροφορίες που έχει 
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παράσχει προηγουμένως η επιχείρηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει τη σειρά με την οποία πραγματοποιείται η διαδικασία 
χορήγησης αδειών και καθιστά σαφές ότι η επιχείρηση πρέπει επίσης να πληροί μια υποχρέωση 
προτού αποσταλεί η γνωστοποίηση.

Τροπολογία 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
θα πρέπει να δοθούν οι αρμοδιότητες να 
σταματούν ή να κατάσχουν τα προϊόντα 
αυτά, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι 
προορίζονται για την παράνομη 
παρασκευή ναρκωτικών, όταν εξάγονται, 
εισάγονται ή τελούν υπό διαμετακόμιση.

(8) Στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
θα πρέπει να δοθούν οι αρμοδιότητες να 
σταματούν ή να κατάσχουν τα προϊόντα 
αυτά, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι 
προορίζονται για την παράνομη 
παρασκευή ναρκωτικών, όταν εξάγονται, 
εισάγονται ή τελούν υπό διαμετακόμιση. 
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να ανταλλάσσουν τόσο μεταξύ 
τους όσο και με την Επιτροπή 
πληροφορίες μέσω ευρωπαϊκής τράπεζας 
δεδομένων σχετικά με κατασχέσεις και 
ανασχέσεις αποστολών προκειμένου να 
βελτιωθεί το συνολικό επίπεδο 
πληροφοριών σχετικά με το εμπόριο 
προδρόμων ουσιών ναρκωτικών και 
φαρμάκων που περιέχουν εφεδρίνη ή 
ψευδοεφεδρίνη. 

Or. en

Τροπολογία 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων 
για την κατάρτιση ευρωπαϊκού μητρώου 
επιχειρήσεων κατόχων έγκρισης ή 
καταχώρισης για το νόμιμο εμπόριο 
προδρόμων ουσιών ναρκωτικών και 
φαρμάκων που περιέχουν εφεδρίνη και 
ψευδοεφεδρίνη θα πρέπει να 
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, και οι παρεχόμενες 
πληροφορίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή και 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μόνον για να προληφθεί η διοχέτευση των 
εν λόγω προϊόντων στην παράνομη 
αγορά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων που θα 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα χρησιμοποιείται για σκοπούς 
πολιτικής και επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 26
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 111/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «διαβαθμισμένες ουσίες»: κάθε ουσία 
που χρησιμοποιείται για την παράνομη 
παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων 
ουσιών και αναγράφεται στο Παράρτημα, 
καθώς και τα μείγματα και τα φυσικά 
προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές. 
Εκτός από τα φυσικά προϊόντα και τα 
μείγματα τα οποία περιέχουν 
διαβαθμισμένες ουσίες, οι οποίες, λόγω της 

(α) «διαβαθμισμένες ουσίες»:  κάθε ουσία 
που χρησιμοποιείται για την παράνομη 
παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων 
ουσιών και αναγράφεται στο Παράρτημα, 
καθώς και τα μείγματα και τα φυσικά 
προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, 
και τα φάρμακα. Εκτός από τα φυσικά 
προϊόντα και τα μείγματα τα οποία 
περιέχουν διαβαθμισμένες ουσίες, οι 



PE506.180v01-00 6/8 AM\928867EL.doc

EL

σύνθεσής τους, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εύκολα ή να ληφθούν με 
εύχρηστα ή οικονομικώς βιώσιμα μέσα, 
καθώς και φάρμακα κατά την έννοια του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·»

οποίες, λόγω της σύνθεσής τους, δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα ή να 
ληφθούν με εύχρηστα ή οικονομικώς 
βιώσιμα μέσα, καθώς και φάρμακα κατά 
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·»

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει προστεθεί στο στοιχείο αυτό απλώς ο όρος «φάρμακα» διότι αν είχε προστεθεί το κείμενο 
«φάρμακα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ» θα έπρεπε να 
περιληφθούν όλα τα φάρμακα, ενώ στόχος του άρθρου είναι να καλύπτει μόνο τα φάρμακα που 
αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού (δηλαδή όσα περιέχει εφεδρίνη και 
ψευδοεφεδρίνη – πιθανώς θα περιληφθούν μελλοντικά και άλλα).

Τροπολογία 27
Zbigniew Ziobro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 111/2005
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να αποφασίσουν αν πρέπει να 
χορηγήσουν τη σχετική έγκριση, οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους την 
ικανότητα και την ακεραιότητα του 
αιτούντος.

Για να αποφασίσουν αν πρέπει να 
χορηγήσουν τη σχετική έγκριση, οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους την 
ικανότητα και το προηγούμενο ιστορικό 
συναλλαγών του αιτούντος, καθώς και 
τυχόν περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών 
έχει παραβεί τις διατάξεις της 
νομοθεσίας.

Or. pl

Τροπολογία 28
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 111/2005
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, για τις εξαγωγές διαβαθμισμένων 
ουσιών της κατηγορίας 3 του 
παραρτήματος απαιτείται άδεια εξαγωγής 
μόνον εάν απαιτείται γνωστοποίηση πριν 
από την εξαγωγή ή εφόσον οι ουσίες 
αυτές εξάγονται σε ορισμένες χώρες 
προορισμού. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 30β για τον 
καθορισμό του καταλόγου των εν λόγω 
χωρών προορισμού, ώστε να 
διασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο 
ελέγχου.

Για τις εξαγωγές όλων των
διαβαθμισμένων ουσιών, που αναφέρονται 
στο παράρτημα για τις οποίες απαιτείται 
τελωνειακή διασάφηση, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών 
διαβαθμισμένων ουσιών που 
εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας μετά από αποθήκευση σε 
ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου Ι ή σε 
ελεύθερη αποθήκη επί δέκα τουλάχιστον 
ημέρες, απαιτείται άδεια εξαγωγής.

Or. es

Τροπολογία 29
Jan Zahradil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 111/2005
Άρθρο 30 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3, στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1 στο άρθρο 19, στο 
άρθρο 28 και στο άρθρο 30α ανατίθενται 
για αόριστο χρονικό διάστημα από 
[OPOCE να συμπληρωθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού]

Η εξουσία για την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3, καθώς 
και στο άρθρο 19 και άρθρο 30α, 
ανατίθενται στην Επιτροπή για πενταετή 
περίοδο από [OPOCE - να συμπληρωθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού] 
προβλέποντας να επανεξεταστεί το εάν 
και κατά πόσον θα παραταθεί η εν λόγω 
εξουσιοδότηση κατά τη λήξη της 
περιόδου.

Or. en
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Τροπολογία 30
Jan Zahradil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 111/2005
Άρθρο 32 - εδάφιο 4 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 32, προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο:
Από 1ης Ιουλίου 2015, η Επιτροπή θα 
αξιολογεί τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή παρουσιάζει τα 
συμπεράσματά της σε έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, 
οσάκις ενδείκνυται, από νομοθετική 
πρόταση για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en


